ศัตรูพืชที่สําคัญ

เพลี้ยแป้ง...มหันตภัยต่อมันสําปะหลัง
คํานํา
อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลทําให้ชีพจักรของแมลงสั้นลง ปัจจัยที่ส่งเสริมให้แมลงศัตรูพืชระบาดได้
ตลอดปี ก็คือสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและชื้น ดังจะเห็นได้จากการระบาดของเพลี้ยแป้ง สร้างความ
เสียหายอย่างรุนแรงต่อการผลิตมันสําปะหลังของประเทศอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต
ผลกระทบของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นต่อแมลงศัตรูพืช
ผลกระทบของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นทําให้พืชมีความสามารถในการสร้างฮอร์โมนจัส
โมนิคแอซิคได้น้อยลง มีผลทําให้แมลงศัตรูพืชกินอาหารได้มากขึ้น เป็นสาเหตุให้แมลงศัตรูพืชขยาย
เผ่าพันธุ์ได้เร็วและดํารงชีวิตได้ดีในสภาพที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าปกติ
แมลงศัตรูพืชในมันสําปะหลัง
จาการสํารวจพบว่าแมลงศัตรูพืชที่สําคัญในมันสําปะหลัง ได้แก่ เพลี้ยแป้ง ไรแดง แมลงหวี่
ขาว ปลวก แมลงนู นหลวงและด้ วงหนวดยาว แต่ในที่นี้ จ ะขอกล่ า วรายละเอี ย ดเฉพาะเพลี้ ยแป้ ง
เท่านั้น
การระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง
เพลี้ยแป้งแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งของมันสําปะหลัง ระบาดในแถบทวีปอเมริกาใต้และทวีปอัฟ
ริกา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่ามีการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูอย่างรุนแรงในพื้นที่ปลูกมั น
สําปะหลังของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง อย่างเช่นกัมพูชาและเวียดนาม โดยมีการระบาด
รุนแรงทั้งในช่วงฤดูฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน
ชนิดของเพลี้ยแป้งแมลงศัตรูในมันสําปะหลัง
เพลี้ ย แป้ ง อยู่ ใ นวงศ์ Psendococcidae อั น ดั บ Homoptera เป็ น แมลงชนิ ด ปากดู ด
(prercing-suckingtype) เพลี้ ยแป้ งชนิ ดที่ สํ า คั ญ ที่พบระบาดทั่ ว ไปในพื้ น ที่ ป ลูกมั น สํ า ปะหลั งของ
ประเทศไทย มี ๔ ชนิด ดังนี้
๑. เพลี้ยแป้งตัวลาย (striped mealy bug) ลักษณะเด่นของเพลี้ยแป้งชนิดนี้คือ ลําตัว
คล้ายลิ่ม ผนังลําตัวสีเทาเข้ม มีไขแป้งปกคลุมลําตัว เส้นขนขึ้นหนาแน่น โดยขนที่ปก
คลุมลําตัวยาวและเป็นเงาคล้ายใยแก้ว มีแถบดําบนลําตัว ๒ แถบชัดเจน ที่ปลายท้องมี
หางคล้ายเส้นแป้ง ๒ เส้น ยาวครึ่งหนึ่งของความยาวข้างลําตัว
๒. เพลี้ยแป้งสีเขียว (Madeira mealy bug) ลักษณะเด่นของเพลี้ยแป้งชนิดนี้คือ ลําตัวรูป
ไข่ ผนังลําตัวสีเขียวอมเหลือง มีไขแป้งสีขาวปกคลุมลําตัว ด้านข้างลําตัวมีเส้นแป้งสั้น
เส้นแป้งที่ปลายส่วนท้องยาวกว่าเส้นแป้งข้างลําตัว

๓. เพลี้ยแป้งสีชมพู (pink mealy bug) เพลี้ยแป้งชนิดนี้พบว่าระบาดรุนแรงในปี ๒๕๕๑ มี
ผลเสียหายทางเศรษฐกิจทุกภาคของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ลักษณะเด่นของเพลี้ยแป้ง
ชนิดนี้คือ ลําตัวรูปไข่ ผนังลําตัวสีชมพู มีไขแป้งสีขาวปกคลุมลําตัว ด้านข้างลําตัวมีเส้น
แป้งสั้นหรืออาจไม่ปรากฏให้เห็นเลย เส้นแป้งที่ปลายส่วนท้องค่อนข้างสั้น
๔. เพลี้ยแป้งแจ็คเบียดเลย์ (Jack-Beardsley mealy bug) ลักษณะเด่นของเพลี้ยแป้งชนิด
นี้คือ ลําตัวค่อนข้างแบน ผนังลําตัวสีขาวอมชมพู มีไขแป้งสีขาวปกคลุมลําตัว ด้านข้าง
ลําตัวมีเส้นแป้งเรียงกันจํานวนมาก เส้นแป้งที่ปลายส่วนท้องยาวกว่าเส้นแป้งด้านข้าง
ลําตัว

ลักษณะการระบาดและการทําลายของเพลี้ยแป้ง
ลักษณะการระบาดของเพลี้ยแป้งจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่ง โดย

ลักษณะการทําลายของเพลี้ยแป้ง คือ การดูดกินน้ําเลี้ยงโดยใช้ส่วนของปากที่เป็นท่อยาวดูด
กินน้ําเลี้ยงจากส่วนยอด ใบ ตาและลําต้น บางครั้งอาจพบดูดน้ําเลี้ยงในส่วนของรากมันสําปะหลัง
เพลี้ย แป้งสามารถระบาดและทํ าลายมั นสํ า ปะหลังในทุ กระยะการเจริ ญ เติ บโต โดยเพลี้ย แป้งจะ
ขับถ่ายมูลที่มีลักษณะของเหลวข้นเหนียวมีรสหวาน ทําให้เกิดราดําปกคลุมปิดบังบางส่วนของใบพืช
ส่วนของมันสําปะหลังที่ถูกเพลี้ยแป้งดูดกินน้ําเลี้ยงมีผลให้ส่วนยอดใบแตกเป็นพุ่มกระจุก ลํา
ต้นแห้งตายและลําต้นข้อสั้นผิดปกติ

ชีวและนิเวศวิทยาของเพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้งเพศเมียเต็มวัยสามารถขยายพันธุ์ได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์จากเพศผู้ ลักษณะการ
ออกลูกเป็นตัวและออกลูกเป็นไข่ แล้วฟักเป็นตัวอ่อนได้ ชีพจักรของเพลี้ยแป้งใช้เวลาโดยเฉลี่ย ๖๐
วัน ตั้งแต่วางไข่ในถุง ๕๐-๖๐๐ ฟอง ฟักเป็นตัวอ่อนจนกลายเป็นเพลี้ยแป้งตัวเต็มวัย โดยตัวเต็มวัย
เพศเมียจะไม่มีปีก มีจํานวนมากกว่าตัวเต็มวัยเพศผู้ที่มีปีกลักษณะบินได้

พืชอาศัยและศัตรูตามธรรมชาติ
พืช อาศั ย ของเพลี้ ย แป้ งที่ ร ะบาดในมั น สํ า ปะหลั งพบเห็ น โดยทั่ ว ไปในประเทศไทย ได้ แก่
มะม่ ว งหิ ม พานต์ แก้ ว มั งกร ส้ ม กระถิ น ฝรั่ ง ถั่ ว ฝั ก ยาว ฟั ก ทองและพริ ก ไทย เพลี้ ย แป้ ง มี ศั ต รู
ธรรมชาติหลายชนิด ได้แก่ แมลงตัวห้ํา แมลงตัวเบียน และเชื้อโรค
แมลงตัวเบียน หมายถึง แมลงที่เกาะกินอยู่กับเหยื่อจนกระทั่งเหยื่อตาย ตัวเบียนจะเป็น
เฉพาะในช่วงที่เป็นตัวอ่อนเท่านั้น เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะหากินแบบอิสระในช่วงอายุหนึ่งของแมลงตัว
เบียน ต้องการเหยื่อเพียงตัวเดียวเท่านั้น แมลงตัวเบียนสามารถแบ่งตามความสัมพันธ์กับเหยื่อได้ ๔
ประการ คือ เบียนไข่ เบียนหนอน เบียนดักแด้และเบียนตัวเต็มวัย
แมลงตัวเบียน ที่ทําลายเพลี้ยแป้งในมันในมันสําปะหลังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ แตนเบียนชนิด
Anagyrus lopezi , Acerophagus cocoas และ Aensius vexans

วงจรชีวิตของแตนเบียน มีระยะการเจริญเติบโตด้วยกัน ๔ ระยะ คือ
๑. ระยะไข่ แตนเบียนเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่ภายในเหยื่อ ไข่ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์จะใช้
ตัวอ่อนเพศผู้ ส่วนไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะให้ตัวอ่อนเพศเมีย จํานวนตัวอ่อนที่เกิดขึ้น
มักเป็นเพศผู้ส่วนใหญ่
๒. ระยะตัวหนอน มี ๓ วัย
๓. ระยะดักแด้
๔. ระยะตัวเต็มวัย
วงจรชีวิตของแตนเบียนใช้เวลาประมาณ ๑๖ วัน

แมลงตัวห้ํา หมายถึง แมลงที่กินแมลงชนิดอื่นเป็นอาหาร โดยจะกินเหยื่อหลายตัวจนกว่า
จะเจริญเติบโตครบวงจรชีวิต สามารถกินเหยื่อได้ทุกระยะการเจริญเติบโต
แมลงตัวห้ําที่ทําลายเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่

วงจรชีวิตของแมลงช้างปีกใส มีระยะการเจริญเติบโต ๔ ระยะด้วยกัน คือ
(ก) ระยะไข่ ไข่มีสีเขียวอ่อนติดอยู่ที่ปลายก้านสีขาวใส เมื่อไข่ใกล้ฝักจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล
ดํา ใช้เวลา ๓-๕ วัน (ข) ระยะตัวอ่อน รูปร่างคล้ายลูกจระเข้สีน้ําตาลอ่อน ลําตัวยาว ๐.๘-๑.๐
เซนติเมตร เป็นระยะที่ดํารงชีวิตแบบแมลงตัวห้ํา ลอกคราบ ๓ ครั้ง ใช้เวลา ๑๔ วัน (ค) ระยะดักแด้
รูปร่างทรงกลมสีขาวปนเทา ใช้เวลา ๗-๑๐ วัน และ (ง) ตัวเต็มวัย ลําตัวเรียวบอบบางสีเขียวอ่อน ปีก
ใสโปร่งบางคล้ายลายฉลุลูกไม้ ขนาด ๑.๐-๑.๘ เซนติเมตร ใช้เวลา ๓๐ วัน วงจรชีวิตของแมลงช้าง
ปีกใสใช้เวลาประมาณ ๖๐ วัน

วงจรชีวิตของแมลงด้วงเต่า มีระยะการเจริญเติบโต ๔ ระยะ ด้วยกันคือ
(ก) ระยะไข่ วางไข่เป็นกลุ่มเรียงกันเป็นระเบียบ สีเหลืองอ่อนคล้ายลูกรักบี้ เมื่อใกล้ฟักสีเทา
ปนดํา ใช้เวลา ๒ วัน (ข) ระยะตัวอ่อน รูปร่างคล้ายลูกจระเข้ บริเวณด้านหลังและข้างมีปุ่มหนามอ่อน
ยื่นออกมา มีแถบสีดําอยู่ด้านหลังลําตัว ลอกคราบ ๔ ครั้ง ใช้เวลา ๗-๙ วัน (ค) ระยะดักแด้ เมื่อตัว
อ่อนวัยที่ ๔ ลอกคราบเข้าสู่ดักแด้ คราบจะถูกดันออกจากลําตัวแล้วยึดติดกับผิวของพืช ตัวสีเหลือ
งอมส้ม ใช้เวลา ๒ วัน และ (ง) ระยะตัวเต็มวัย รูปร่างคล้ายครึ่งวงกลม ลําตัวโค้งนูน ผิวเรียบเป็นมัน
สีส้ม ปีกคู่แรกมีลายหยักเป็นคลื่น ส่วนปลายปีกมีแต้มวงกลมสีดํา ขอบด้านล่างของปีกมีแถบสีดํายาว
ตลอดขอบของปีก ใช้เวลา ๓๐ วัน วงจรชีวิตของแมลงด้วงเต่าใช้เวลาประมาณ ๔๓ วัน

วงจรชีวิตของมวนเพชฌฆาต มีระยะการเจริญเติบโต ๓ ระยะด้วยกัน คือ
(ก) ระยะไข่ วางไข่เป็นกลุ่ม สีเหลือง ยาวรี มีมูกสีขาวหุ้มยึดไข่รวมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒๐๒๓๐ ฟอง ใช้เวลา ๗-๑๐ วัน (ข) ระยะตัวอ่อน รูปร่างคล้ายมด ลําตัวสีส้มแดง ตัวอ่อนมี ๕-๖ ครั้ง
ระยะแรกมักอยู่เป็นกลุ่ม เมื่อโตจะแยกออกจากกลุ่ม ก่อนเข้าสู่ตัวเต็มวัย จะมีขอบของส่วนท้อง
ด้านข้างยื่นขยายออกมาเหนือปีก มีการเคลื่อนไหวว่องไวมาก ใช้เวลา ๔๘ วัน และ(ค) ระยะตัวเต็มวัย
เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยใหม่ มีสีแดงปนดํา เคลื่อนไหวช้า ต่อมาสีของลําตัวจะเข็มขึ้น คอยาว

ลําตัวยาวประมาณ ๒-๒.๕ เซนติเมตร เพศผู้จะมีลําตัวส่วนท้องผอมยาว ส่วนเพศเมียจะมีลําตัวอ้วน
กว่า ใช้เวลา ๓๐ วัน วงจรชีวิตของมวนเพชฌฆาต ใช้เวลาประมาณ ๘๘ วัน

เชื้อโรค หมายถึง เชื้อโรคที่อยู่ในกลุ่มเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้แมลง
ตายได้ เชื้อโรคที่ทําให้เกิดโรคกับแมลงสามารถนํามาพัฒนา เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้และเป็นที่
รู้จักของเกษตรกรโดยทั่วไป ได้แก่ เชื้อราบิวเวอร์เรีย และไวรัส เอ็นพีวี เป็นต้น
เชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiana) จัดเป็นเชื้อราประเภท saprophyte ลักษณะ
ของเส้นใยหรือสปอร์มีสีขาวหรือครีมอ่อน อาศัยและกินซากทีผุพังในดิน เชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถ
ทําลายศัตรูพืชหลายชนิด ได้แก่ พวกเพลี้ย ไรแดง แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อ ตั๊กแตน ปลวกและด้วง
วงจรชี วิตหรื อกลไกการเข้าทํ าลายแมลง เมื่อสปอร์ ของเชื้อราสัมผัส กับผิว ของแมลงใน
ลักษณะความชื้นที่เหมาะสม (ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า ๕๐% ขึ้นไป) สปอร์จะงอกแทงผ่านทะลุผนัง
หรื อช่ องว่า งบนลํา ตัว และผลิ ตสารพิ ษที่ เรี ยกว่า บิว เวอริ ซิน มีผ ลทํ าให้ ระบบภูมิคุ้มกั นของแมลง
อ่อนแอลง เมื่อแมลงตายจะผลิตสารปฏิชีวนะ “โอโอสปอริน” ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ในลําไส้แมลงจนในที่สุด
แนวทางในการจัดการเพื่อป้องกันและกําจัดเพลี้ยแป้ง
แนวทางและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งมีด้วยกัน ๕ แนวทาง ดังนี้
๑. การจัดการด้านเขตกรรม มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
๑.๑ การเลือกพื้นที่ปลูก ควรเลือกปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
๑.๒ การเลือกฤดูปลูก ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน (มีนาคม-พฤษภาคม)
๑.๓ การเลือกพันธุ์ ควรเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมตามชนิดของดิน ดังนี้
- ดินทรายร่วน ใช้พันธุ์เกษตรศาสตร์๕๐ และห้วยบง๖๐
- ดินร่วนปนทราย ใช้พันธุ์ระยอง๕ , ระยอง๙ , เกษตรศาสตร์๕๐ และห้วยบง๖๐
- ดินร่วนปนเหนียว ใช้พันธุ์ระยอง๕ , ระยอง๗ , ระยอง๗๒ และห้วยบง๖๐
- ดินเหนียวสีน้ําตาลหรือแดง ใช้พันธุ์ระยอง๕ และระยอง๗๒
- ดินเหนียวสีดํา ใช้พันธุ์ระยอง๕ และระยอง๗๒
๑.๔ การเตรียมดิน ควรหว่านปุ๋ยอินทรีย์ก่อนเตรียมดิน อัตรา ๑-๒ ต้น/ไร่ ไถดะครั้งแรก
ด้วยด้วยผาล ๓ หรือ ผาล ๔ และตากดินอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ จากนั้นไถแปรด้วยผาล ๗ แล้วยกร่อง
โดยทั่วไประยะร่องปลูกควรห่างกันอย่างน้อย ๑.๒๐ เมตร ระยะระหว่างต้น ตั้งแต่ ๐.๘๐-๑.๒๐ เมตร
ตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน

๑.๕ การเตรียมท่อนพันธุ์ เลือกใช้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงปราศจากโรคและแมลง อายุ ๑๐๑๔ เดือน ใช้ต้นสดหรือตัดต้นกองทิ้งไว้ไม่เกิน ๑๐ วัน ก่อนปลูก ความยาวของท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูก
ประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติ เมตร หลังจากนั้น ควรแช่ท่อนพั นธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีไทอะมีโทแซม
(๒๕% WG) หรือ อิมิดาโคลพริด (๗๐%WG) อัตรา ๔ กรัมต่อน้ํา ๒๐ ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน
(๑๐%WG) อัตรา ๔๐ กรัมต่อน้ํา ๒๐ ลิตร นานประมาณ ๕-๑๐ นาที นําไปผึ่งลมในที่ร่มให้แห้งก่อน
นําไปปลูก สามารถฆ่าเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์ได้ และยังป้องกันการเข้าทําลายของเพลี้ยแป้ง
หลังปลูกได้อีกประมาณ ๑ เดือน
๑.๖ เทคนิคการปลูก รองพื้นก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ พด.
๑๒ เพื่อกระตุ้นให้มันสําปะหลังแตกทรงพุ่มใบ เพื่อคลุมวัชพืชได้เร็ว ร่วมกับการพ่นสารเคมีคุมวัชพืช
ก่อนงอกและการให้น้ําในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
๑.๗ การกําจัดวัชพืช หลังจากปลูกมันสําปะหลังเสร็จแล้ว พ่นสารเคมีคุมวัชพืชก่อนงอก
ไม่ควรเกิน ๓ วันหลังจากปลูก หรือพ่นสารเคมีคุมวัชพืชก่อนที่ตาของท่อนปลูกจะงอก หลังจากการ
พ่นสารเคมีคุมวัชพืชก่อนงอกแล้ว ถ้ามีวัชพืชขึ้นอีกต้องใช้สารเคมีประเภทฆ่าหลังวัชพืชงอก สารเคมี
ประเภทฆ่าโดยเฉพาะห้ามใช้ไกลโฟเสทในขณะที่มันสําปะหลังต้นเล็กอยู่ เพราะมีผลทําให้ชะงักการ
เจริญเติบโต
๑.๘ การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเคมีควรเลือกใช้อัตราส่วน ๒ : ๑ : ๒ ปุ๋ยเคมีที่แนะนํา คือ ๑๕๗-๑๘ หรือ ๑๕-๑๕-๑๕ อัตรา ๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ ควรใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเมื่ออายุ ๑ เดือนหลังจากปลูก
หรือแบ่งใส่ด้วยการรองก้นหลุมก่อนปลูก และใส่อีกครั้งเมื่ออายุ ๑-๒ เดือนหลังปลูก
๒. การจัดการด้านที่อยู่อาศัย มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
๒.๑ การให้น้ํา เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับแมลงตัวห้ําและตัวเบียนที่มี
อยู่ตามธรรมชาติ แต่ไม่เหมาะสมกับแมลงศัตรูพืชอย่างเพลี้ยแป้ง ดังนั้น ควรให้น้ําในช่วงแล้งตั้งเดือน
พฤศจิ ก ายน-เมษายน เพื่ อ ทํ า ให้ มั น สํ า ปะหลั ง มี การเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ ห ยุ ด ชะงั ก การ
เจริญเติบโตในช่วงแล้ง
๒.๒ การปลูกพืชหมุนเวียน แบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ
- พืชพิทักษ์ดิน ใช้คลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่ พืชตระกูล
ถั่วบางชนิด เช่น ถั่วลาย
- พืชบํารุงดิน สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเป็นปุ๋ยในดิน ได้แก่ พืชตระกูล
ถั่วทั่วไป เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า และโสนอัฟริกา
- พืชผลาญดิน เป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ อ้อย
ข้าวโพด และถั่วเหลือง
๒.๓ การสร้างแนวพืชป้องกัน เป็นการปลูกพืชเพื่อสร้างแนวกําแพงป้องกันแมลงศัตรูพืช
ไม่ให้เข้ามาทําลายพืชหลัก แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทด้วยกัน คือ
- สร้างและฟื้นฟูป่าท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในระบบนิเวศของ
แมลงศัตรูธรรมชาติ
- การปลูกพืชที่ผลิตสารที่แมลงศัตรูพืชไม่ชอบ ได้แก่ ตระไคร้หอม พริก ดาวเรือง
และกระเทียม
- การปลู ก พื ช เป็ น แนวกํ า แพงกั้ น ศั ต รู พื ช ที่ ถู ก แพร่ ร ะบาดโดยกระแสลม ได้ แ ก่
ยางพารา สะเดา

๓. การควบคุมโดยชีววิธี (biological pest control) เป็นการใช้สิ่งมีชีวิตในการควบคุม
แมลงศัตรูพืชให้อยู่ภายใต้ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่กําหนด โดยมีแนวการใช้แมลงช้างปีกใส
ร่วมกับการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อกําจัดเพลี้ยแป้ง ซึ่งมีข้อจํากัดในการใช้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อมที่ อยู่ อาศัย ต้ องมี ความชื้ น สัมพั ทธ์สู งและอุ ณหภู มิต่ํ ากว่ า ปกติ ด้ วย ในพื้ น ที่ ที่มีการ
ระบาดของเพลี้ ย แป้ งอย่ า งรุ น แรง ควรใช้ เ ชื้ อ ราบิ ว เวอร์ เ รี ย ฉี ด พ่ น กํ า จั ด เพลี้ ย แป้ ง ก่ อ น ๓ ครั้ ง
ระยะห่ า งครั้ ง ละ ๗ วั น หลั ง จากนั้ น ๑๐ วั น จึ งปล่ อ ยแมลงช้ า งปี ก ใสเพื่ อ กํ า จั ด เพลี้ ย แป้ ง ที่
หลงเหลืออยู่ในแปลงอีก
มีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้
แมลงช้างปีกใส เป็นแมลงตัวห้ําชนิดหนึ่งที่สามารถทําลายแมลงศัตรูพืชได้อย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะเพลี้ยแป้ง เป็นแมลงขนาดตัวเล็ก ตัวเต็มวัยมีสีเขียวอ่อน ปีกใส มีหนวดยาว ใช้
เขี้ยวที่แหลมคมจับเหยื่อ ดูดกินเป็นอาหารจนเหยื่อแห้ง กินเหยื่อได้ประมาณ ๖๐ ตัวต่อชั่วโมง ควร
ปล่ อยแมลงช้ า งปี กใสในไร่ มัน สํ า ปะหลั งตั้ งแต่ ร ะยะตั ว อ่ อนวั ย ที่ ส องถึ งตั ว เต็ มวั ย ในอั ต รา ๘๐๐๑,๐๐๐ ตัวต่อไร่
เชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งทําให้เกิดโรคกับแมลงศัตรูพืช การใช้เชื้อรา
บิวเวอร์กําจัดเพลี้ยแป้ง โดยเพลี้ยแป้งจะตายภายใน ๓-๑๔ วัน การใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
- เชื้อราบิวเวอร์เรียค่อนข้างอ่อนแอต่อแสงแดดและอุณหภูมิที่สูง ดังนั้น
ควรพ่นเชื้อราในช่วงเย็นถึงค่ําในขณะที่สภาพแวดล้อมมีความชื้นสูง
- ถ้ า เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชื้ อราบิ ว เวอร์ เ รี ย ที่ ขายกั น ตามท้ องตลาด ควรอ่ า น
คําแนะนําและปฏิบัติตามวิธีการใช้ที่ระบุในฉลากอย่างเคร่งครัด
- ถ้าเป็นเชื้อราสดที่ผลิตขึ้นใช้เอง ใช้เชื้อ ๑ กก.หรือ ๒ ถุง ผสมน้ํา ๒๐-๓๐
ลิตร
- เชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถทําลายแมลงได้หลายชนิด ดังนั้นถ้าพบแมลงตัว
ห้ําและตัวเบียนของเพลี้ยแป้ง ควรงดหรือชะลอการพ่นออกไป
๔. การควบคุ มโดยสารสกั ดชี วภาพและวิ ธีก ล (biopesticides and physical
control) การควบคุมโดยสารสกัดชีวภาพและวิธีกลมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
๔.๑ การใช้น้ําหมักชีวภาพด้วยสารเร่งเชื้อจุลินทรีย์ พด.๗ ด้วยการนําพืชสมุนไพร
๓ ชนิด คือ ยาสูบ หนอนตายหยาก และพริก มาหมักกับสารเร่งเชื้อ พด.๗ ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์
๓ ชนิด คือ ยีสต์ใช้ผลิตแอลกอฮอล์ แบคทีเรียชนิดผลิตกรดแลคติค และแบคทีเรียชนิดผลิตกรดอะซี
ติค โดยใช้สมุนไพรสับให้ละเอียด จํานวน ๓๐ กก. ผสมกากน้ําตาล ๑๐ กก. สารเร่ง พด.๗ จํานวน ๑
ซอง ใส่น้ํา ๕๐ ลิตร ปิดฝาไม่ต้องสนิท ตั้งไว้ในร่ม ใช้เวลาหมัก ๒๐ วัน ใช้พ่นที่ใบ ลําต้น และรดลง
ดินทุก ๒๐ วัน ในช่วงที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้ง
๔.๒ การใช้วิธีกลในการป้องกันและกําจัดเพลี้ยแป้ง มีรายละเอียดดังนี้
- การจัดการด้านท่อนพันธุ์ให้ปราศจากเพลี้ยแป้ง ก่อนปลูกนําท่อนพันธุ์มา
แช่น้ําสะอาดประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง เพื่อทําลายเพลี้ยแป้งที่ปะปนติดมากับท่อนพันธุ์อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่
สามารถทําลายถุงไข่ของเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์ได้
- การกําจัดเพลี้ยแป้งในไร่มันสําปะหลังด้วยวิธีการถอน ตัดยอด หรือไถทิ้ง
โดยพิจารณาวิธีกําจัดเพลี้ยแป้งตามช่วงระยะการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง
๕. การควบคุมโดยสารเคมี (synthetic pesticide) สารเคมีที่ใช้กําจัดเพลี้ยแป้งได้ผลดีมี
ดังนี้

การใช้สารเคมีกําจัดเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์ ควรแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วย
สารเคมีไทอะมีโทแซม (๒๕%WG) หรือ อิมิดาโคลพริด (๗๐%WG) อัตรา ๔ กรัมต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
หรือ ไดโนทีฟูแรน(๑๐%WP) อัตรา ๔๐ กรัมต่อน้ํา ๒๐ ลิตร นานประมาณ ๕-๑๐ นาที นําไปผึ่งลม
ในที่ร่มให้แห้งก่อนนําไปปลูก สามารถฆ่าเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์ได้ และยังป้องกันการเข้า
ทําลายของเพลี้ยแป้งหลังปลูกได้อีกประมาณ ๑ เดือน
การใช้สารเคมีกําจัดเพลี้ยแป้งที่ระบาดในไร่มันสําปะหลัง ควรพ่นสารเคมีให้ถูกตัว
เพลี้ยแป้งที่อยู่ใต้ใบ หรือยอดที่แตกใบเป็นกระจุก ควรพ่นสารเคมีติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ครั้ง ห่างกัน
๗ วัน เนื่องจากการพ่นสารเคมีเพียงครั้งเดียวไม่สามารถกําจัดไข่และตัวอ่อนที่อยู่ ในถุงไข่ได้ สารเคมี
ที่ใช้มีดังนี้
- ไทอะมีโทแซม ชื่อการค้าแอคทาราหรือแอมเพล (๒๕%WG) อัตรา ๔ กรัมต่อน้ํา ๒๐
ลิตร
- ไดโนทีฟูแรน ชื่อการค้าสตาร์เกิล (๑๐%WP) อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
- โปรไทโอฟอส ชื่อการค้าโตกุไธออน (๕๐%EC) อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
- พิริมิฟอสเมทิล ชื่อการค้าแอคทาลิก (๕๐%EC) อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐
ลิตร
- ไทอะมีโทแซม/แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ชื่อการค้าเอฟโฟเรีย (๒๔.๗%ZC) อัตรา ๑๐
มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
การใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้ง สามารถใช้สารเคมีฆ่าเพลี้ยแป้งชนิดใด
ชนิดหนึ่งใน ๕ ชนิดที่กล่าวมาข้างต้น โดย ลดอัตราลงครึ่งหนึ่งผสมกับสารฆ่าแมลงไวท์ออยล์
(๖๗%EC) อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร หรือหากไม่มีสารฆ่าแมลงไวท์ออยล์ให้ใช้สารเคมีฆ่า
เพลี้ยแป้งชนิดใดชนิดหนึ่ง ในอัตราที่กําหนด

